
 
 Jelentkezési lap 

 
 

…………………………….. 
 Név 

 
 
 
 

Ha az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tagja vagy, akkor ID 

szám/olvasójegy száma:  .......................................................  

 
Osztály:  .................................................................................  
 
Iskola:  ....................................................................................  
 
Email cím:  .............................................................................  
 
Telefonszám: .........................................................................  
 
A törvényes képviselő neve: ...................................................  
 

A fent megnevezett gyermek törvényes képviselőjeként 
hozzájárulok, hogy gyermekem az olvasópályázaton részt vegyen. 

Az értékelés után az ajándékok átadásakor fényképek 
készülhetnek! 

 
 
       Törvényes képviselő aláírása 



Fejezetkereső 

Tedd sorrendbe a fejezeteket! 

 

1. „December 21-e, hajnal 5 óra van. Az utolsó tanítási nap a téli szünet előtt és én itt ülök 
Szöulban ahelyett, hogy otthon várnám a karácsonyt …”   

 

2. „Elköszönt apjától a kapu előtt, vett egy mély lélegzetet és belépett. A teremben már ültek 
néhányan. Előttük tolltartók, üdítősflakonok, agyserkenő csokik és szőlőcukrok 
tornyosultak.”  

 

3. „A laptop fölé hajoltak. Lénának rengeteg képe volt Budapestről, a házukról, a belvárosról, a 
Hősök teréről, … a Várról, a Dunáról a hidakkal.”  

 

4. „Valahányszor, mikor zenét hallott és énekelt, elképzelte az első fellépését, de nagy színpad 
helyett mindig csak egy teremnyi fiatal vette körül.”  

 
5. „Heejong: Azt hiszem döntöttünk! Léna: Végre! És micsoda magabiztosság! Na, gyertek át! 

Heejong: Rohanunk!”  
 

6. „Léna hirtelen megértette miért gondolkodott ennyit Heejongon. Azon, hogy milyen volt a 
szertár festésekor. Yoonsunék garázsában, a társalgóban, az utcán éjszaka a szakadó 
esőben.”  

 

7. „Sóhajtva leült a szokásos asztalukhoz a hatalmas ebédlőben.”  

 

8. „Biztos csak hallucinál. Ám amint megnyugtatta magát a kopogás megismétlődött. Akárki is 
van ott, miért nem szól egy szót sem?”  

 

9. „Szíve a torkában dobogott, ahogy látta a falhoz szorított srácot, akinek Heejong 
megmarkolta az egyenruháját a nyakán.”  

 

10. „Csak pár európai lánnyal mosolygott össze, vagy váltott néhány szót az osztálytársain kívül, 
közöttük egy svéd lánnyal, Heddával.”  

 

SORREND 

          

 



IGAZ – HAMIS 

A hamis választ indokoljátok is meg! 

 

1. Hyori barátnője Ahra.  

IGAZ - HAMIS 

2. Léna imádja a szeplőit.  

IGAZ - HAMIS  

3. Az első városnézésre Koreában Léna és az apja busszal 
mentek.  

IGAZ- HAMIS  

4. Léna apját Gábornak hívják.  

IGAZ - HAMIS  

5. Léna a 13-as szobát kapta a kollégiumban, a harmadik 
emeleten.  

IGAZ - HAMIS   

6. Heebok két évvel idősebb Heejongnál.  

IGAZ - HAMIS  

7. Léna legújabb iskolájában heti öt magyaróra van az 
osztályfőnökkel.  

IGAZ - HAMIS  

8. A KIMCSI egy ázsiai étel.  

IGAZ - HAMIS 

9. Koreában sértő az idősebbeket a nevükön szólítani.  

IGAZ - HAMIS 

10.Léna és Hyori tíz percet késtek az évnyitóról.  

IGAZ - HAMIS  



1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8.

9.

10. 

11.

12. 

13. 

14.

15. 

! 

Megfejtés: …………………..………………….

Ki mondta?: …………………...……………….

Kinek mondta?: ……………………….…………..

Mikor mondta?: ………………………………………………………………………………….

1. A könyv írójának vezetékneve. 
2. Honnan kellett volna zöld teát hoznia Lénának Hyori kérésére? 
3. Sovány volt mint egy kóró. A fehér blúz, a fekete szoknya és a magassarkú cipő még 
magasabbá tette. Ki ő?
4. Léna oldaltáskájának a színe. 
5. Ezen a helyen mondta meg Léna az ajának, hogy négy évig ugyanabba a középiskolába fog 
járni. 
6. Ki nevezte "vöröskének" Lénát? 
7. Ez a tárgy van "hozzánőve" az énektanárnők kezéhez. 
8. Melyik tantárgytól fájt Léna feje? 
9.. Ki volt Zoltánnak Mariann? 
10. Léna vezetékneve. 
11. Hány órás volt a repülőút Koreába? 
12. Ő Heejong testvére. 
13. Így hívták Mariann cicáját. 
14. A "Hyung" szó úgy értelmezhető, mintha valaki azt mondaná, ........ . 
15. Ez a ....................... suli, ahová Léna most jár. 

KERESZTEJTVÉNY



Ki mondta? Kinek mondta? 

 

„Persze, mindig dolgozol. Nem elég, hogy a programnak lőttek, de mi lesz a 
madártejjel? Direkt ezért csináltam!”  

 

 „Jó rendben. Azt nem mondom, hogy soha többé nem állok vele szóba, de 
ígérem, hogy máskor nem tűnök el csak úgy! Ez tényleg nem volna szép.”  

 

„Nagyot nyelt, erőt vett magán és kibökte: Én nem maradok itt!”  

 

„Kérlek, Ahra előtt ne nagyon beszélj Hyoriról és Heebokról! Így is túl sokat 
agyal rajta!”  

 

 „Isten hozott az iskolánkban! Nálunk az egyenruha kötelező.  

 

„Biztos Léna vitt bele valamibe téged! De miért hagyod magad? És egyébként 
mit kerestél Lénáék szobájában?”  

 

„Ha ennyi mindenre képes voltam egyedül, akkor itt az ideje, hogy legyőzzem 
a saját nagy akadályomat. Mindenáron vissza fogok jönni!”  

 

„Nézzétek! Tudom, hogy az órám a lusták kedvence, mert alig kell valamit 
csinálni, … de legalább addig próbáljatok meg koncentrálni, míg az anyagot 

vesszük!”  

 

„- Te büntetést kaptál?! – kérdezte számonkérően.  

„- Ja! –bólintott …, és vállát vonogatva elfordította a fejét.”  

   



Névkereső 
Keresd meg a szereplők neveit a hálóban, írd le őket, majd a rájuk jellemzőket sorold melléjük! 

 
A M A R I A N N S Z O H C 

S H H J U D Z D S U N E S 

Z A R I H Y O R I O N E I 

O U A S J U N S Z O K J M 

L N N I H E E B O K N O I 

T C S U V O N L I L É N A 

Á L M I N J I S I U I G A 

N O Y O O N S U N S Z U A 

 
     NEVEK                               JELLEMZŐK 

1. ……………. – …………………………………………….. 

2. …………… – …………………………………………….. 

3. …………… - ………………………….………………….. 

4. …………… – ……………………………………………..  

5. …………… – …………………………………………….. 

6. …………… – …………………………………………….. 

7. …………… – …………………………………………….. 

8. …………… - ……………………………………….…….. 

9. …………… - ……………………………………………… 

JELLEMZŐK 

hobbi: gitározás 

festett vörös haj 

szertorna 

öntörvényű 

hobbi: versírás, 

osztályelső 

csupa izom 

hozzá tartozik Mirr-Murr 

hobbi: dobolás 

 unokahúg 

világjáró, 

hobbi: rajzolás 

duci kedves arcú lány 

különc 

menő csaj 

olyan, mint egy jégcsap 

külkereskedő 



TOTÓ 

(Jelöld be a helyes választ!) 

 

 

1. Az iskolaigazgató egy ……………… .  

babaarcú fiatal nő 

mosolygós, nagyon kedves hetvenes férfi. 

kemény arcú ötvenes férfi 

2. Ekkor volt Korea szétválása.  

1953 

1955 

1951 

3. Mi Léna vezetékneve?  

Gárdonyi 

Veszprémi 

Győri  

4. Hánykor ébresztette a mobilja Lénát az első nap Koreában?  

fél 7 

fél 6 

fél 5 

5. Ő készített karikatúrát az igazgatóról.  

Yoonsun 

Heebok 

Léna 

6. Lénának ……………….. haja van.  

hóllófekete 

rézvörös 

mélybarna 

7. A legkönnyebb tantárgy Léna számára a ……………. volt.  

matek 

irodalom 

fizika 



 

 

8. Léna szülőhazája (születési helye) …………………. .  

Kanada 

Magyarország 

Brüsszel 

9. Léna ezt a népdalt énekelte el az egész osztály előtt a tanári asztalon ülve.  

Szegény legény vagyok én 

A csitári hegyek alatt 

Érik a szőlő, hajlik a vessző 

10. Kinek nem kell félnie a nevetőráncok kialakulásától?  

az osztályfőnöknőnek 

az igazgató úrnak 

Zoltánnak 

11. Útban Korea felé melyik reptéren volt az átszállás?  

Leningrád 

Moszkva 

Szentpétervár 

12. Hány órakor van takarodó a kollégiumban Lénáéknál?  

11-kor 

10-kor 

12-kor 

13. Mi az a HANGVON?  

különóra (fizetős) 

nulladik óra 

lyukasóra 

13+1. Melyik fiúnak adott Hyori a rajzaiból?  

Heejongnak 

Heeboknak 

Ahranak 

 


